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A Guariroba (Syagrus oleracea) é uma palmeira endêmica do Brasil, que apresenta como 

principal característica comercial o sabor amargo e a textura mais macia de seu palmito, em 

relação aos apresentados pelo gênero Euterpe e Bractris, amplamente cultivados no Brasil. O 

Seu palmito tem lugar de destaque na culinária da região Centro-Oeste do Brasil. Nas últimas 

décadas a cultura da Guariroba vem crescendo gradativamente, mas os produtores tem 

dificuldades de fornecerem um produto que apresente uniformidade de sabor, textura e diâmetro 

de palmito. Esta variação pode ser em virtude da variabilidade genética contida na espécie, que é 

incipientemente domesticada e pela própria capacidade de formação de híbridos com outras 

espécies do mesmo gênero (Syagrus). Dentre os híbridos gerados, merece destacar o Syagrus 

costea, híbrido gerado pelo cruzamento da Guariroba com o Licuri (Syagrus coronata), por 

apresentar forma cariotípica (12 Metacêntrico, 1 Submetacêntrico e 3 Telocêntrico) diferente dos 

seus parenteais (7 Metacêntrico, 7 Submetacêntrico, 1 Subtelocêntrico e 1 Telocêntrico) e (10 

Metacêntrico, 5 Submetacêntrico e 1 Telocêntrico), respectivamente. As características 

morfologicamente iniciais deste híbrido são muito próximas do seu parental Guariroba, por isso 

dificulta o reconhecimento (caracterização) do mesmo pelo produtor, que em muitas das vezes 

pode estar comercializando o hibrido ao invés da Guariroba. Neste contento o presente estudo 

teve como objetivo caracterizar os híbridos e obter uma ferramenta capaz de identificar os 

híbridos em nível de viveiro. Para as análises utilizou-se 11 acessos sendo: 08 híbridos 

(constituintes da coleção de germoplasma da UFG-REJ), 01 Guariroba, 01 Licuri e 01 out group 

Jerivá (Syagrus romanzoffiana). Para a extração do DNA foram coletadas folhas em estágio 

intermediário de maturação de cada um dos 11 acessos estudados. Os DNAs foram extraídos 

utilizando o método CTAB. As análises de reações de amplificação do DNA foram realizadas 

utilizando doze iniciadores ISSR.  As reações de PCR foram preparadas para um volume final de 

13µL, utilizando 30ng de DNA e 1 unidade da enzima Taq DNA polimerase. As amplificações 

foram programadas de acordo com cada iniciador. Os produtos amplificados foram analisados 

quanto a presença e ausência de bandas. Para análise da variabilidade genética entre os acessos 

utilizou-se o coeficiente de similaridade de Dice e realizou-se o agrupamento dos acessos pelo 

método de dispersão gráfica (2D). Os resultados demostraram que os híbridos estão posicionados 

mais próximos da Guariroba do que do Licuri, indicando que mesmo tendo sofrido uma alteração 

na sua Fórmula cariotípica, apresenta base genética mais semelhante à Guariroba. O Out group 

foi eficiente, sendo considerado o acesso mais divergente. Os doze iniciadores ISSR, são uma 

ferramenta eficaz para se identificar possíveis acessos híbridos em nível de viveiro. Conclui-se 

que os marcadores ISSR foram eficientes na descriminação dos híbridos. 
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